HOUD ME VAST
relatietraining

Ervaren jullie onderstaande problemen?
Kibbelen jullie vaker dan vroeger?
Heeft het leven van alledag en in het bijzonder
‘Corona’ jullie liefde onder druk gezet?
Begrijpen jullie elkaar minder goed?
Een oplossing
Als je de cursus hebt gevolgd ben je (weer) in staat om op een positieve manier te
communiceren met jouw partner. Je kunt jouw behoeften aangeven en beter luisteren
naar de behoeften van jouw partner. En, je zult merken dat jij en jouw partner dichter bij
elkaar komen en naar elkaar toegroeien.
Moeilijk? Welnee… wij leiden je stap voor stap door het programma heen.
Spannend? Misschien een beetje…, maar jouw relatie is het waard!
Voor wie? Relatiecursus Houd- mij- Vast is bedoeld voor alle
koppels die aan een verbetering van hun relatie willen werken.
Locatie en data. Vrijdag 28 oktober en zaterdag 29 oktober 2022.
Op een nog nader te bepalen locatie op Aruba.
Kosten. Per koppel: Early bird tot en met 30 september 995 dollar.
Na 30 september kost de cursus 1150 dollar. Dit is inclusief twee
werkboeken, lunch en consumpties.
Het Houd me vast boek geschreven door Dr. Sue Johnson dient zelf
aangeschaft te worden. Het is aan te raden het boek voorafgaand
aan de training te lezen.
De training kent een heldere structuur, met onder andere een
werkboek, filmpjes en (huiswerk)opdrachten. Tijdens de training is
het nadrukkelijk de bedoeling dat de koppels, door het maken van
de opdrachten, met elkaar aan de slag gaan.

HET PROGRAMMA
Houd- mij- Vast is een programma voor
koppels waarin jullie stap voor stap werken
aan meer verbinding met elkaar. Het
programma gaat ervan uit dat emoties de
kern zijn van belangrijke relaties, zoals de
relaties met onze kinderen, onze ouders en
zeker ook met onze partners.
Het programma bestaat uit twee hele dagen
waar we verschillende onderwerpen die in
de relatie voorkomen gaan behandelen. De
volgende onderwerpen komen aan bod:
Introductie; ben je er voor elkaar?
Toegankelijkheid, verantwoordelijkheid
en ben je responsief in de relatie?
Duivels dialogen
Diepere emoties herkennen; bekijkt wat
er gebeurt als het niet lekker loopt/ hoe
je voelt van binnen als er verwijdering of
onthechting plaatsvindt
Ruzie stoppen
Wat heb je nodig om je weer veilig en
verbonden te voelen in de relatie?
Vergeving van de pijnplek in de relatie
volgens een stappenplan
Verbinding
door
liefde
en
seks
(geïsoleerde seks, veilige seks, etc)
koppels die over seks praten
Liefde levend houden; beschrijf je relatie
in de toekomst/ welke rituelen heb je
nodig om de liefde levend te houden.

Door wie?
De training wordt gegeven door Yassin
Lhaiba-de Jong, Sharon Blijd en Christel
ten Berge. Zij zijn opgeleid als
transculturele systeemtherapeut.
Yassin Lhaiba-de Jong, is van
Arubaans-Marokkaanse afkomst. Hij
is een zelfstandige therapeut en
heeft zijn eigen praktijk. Yassin is een
buiten-promovendus
aan
de
universiteit van Nijmegen.
Sharon Blijd, is van Surinaamse
afkomst. Zij is een getrainde EFTtherapeut. Zij werkt in haar eigen
praktijk met bi-culturele stellen en
heeft ervaring in het geven van de
Houd me vast training.
Christel
ten
Berge,
is
van
Nederlandse
afkomst.
Ze
is
sociaalpsychiatrisch verpleegkundige
en NET therapeut.

Aanmelden of meer informatie?
www.ibalansz.nl of www.radiant-therapie.nl
info@ibalansz.nl of yassin.radiant@outlook.com

"TENEMI BON"

training den relacion
Boso ta experenciando e siguiente
problemanan?
Boso ta discuti y bringa mas cu antes?
Boso bida diario a afecta boso relacion amoroso
y en especial despues di e tempo di Covid?
Boso ta compronde otro menos bon?
Un solucion
E curso aki ta sinjabo kon pa comunica na un manaera constructivo cu bo partner; Bo
por expresa bo necesidadnan na bo partner y scucha e necesidadnan di bo partner
mihor; Y lo bo ripara cu poco pa poco abo y bo partner por anda mihor cu otro.
Dificil? Ayno.. nos lo guiabo stap pa stap dor di e programa.
Reto? Kizas un poco….pero bo relacion merece esey!
Pa kende? E curso di relacion ‘Tenemi bon” ta destina pa tur
parehanan cu kier traha na mehoracion di nan relacion.
Localidad y fecha. Diaberne 28 di october 2022 y diasabra 29 di
october 2022. Localidad na Aruba nos lo anuncia despues.
Costonan. Pa pareha si bo inscirbi promer cu 30 di september
2022 bo ta hanja e tarifa di “Early Bird” di 995 dollar. Despues di 30
di september e curso lo costa 1150 dollar. Cu e curso aki lo bo ricibi
dos buki di tarea, lunch y coi bebe.
Bo mester cumpra e buki di Dr. Sue Johnson ‘Tenemi bon” promer
y ta recomendabel pa lesa e buki promer cu e curso tuma lugar.

E training conoce un structura bon defini cu buki di instruccion,
film y huiswerk. Durante e training ta e intencion cu e pareha traha
hunto na e huiswerk.

HET PROGRAMMA
“Tenemi bon” ta un programa pa pareha cu
kier traha stap pa stap na un mehor conexion
entre partners. E programa ta sali foi punto di
bista cu emocion ta e base primordial den e
relacionnan importante, manera esun cu nos
yuinan, nos mayornan y sigur cu nos partner.
E programa ta consisti di dos dia entero unda
lo trata diferente topiconan manera por
encontra den un relacion. E siguiente
topiconan lo wordo trata:
Introduccion: bo tey pa otro? Bo ta para
habri
pa
bo
partner,
carga
bo
responsabilidad y bo ta reaciona na un
manera adequa?
Bo tin combersacionnan fastioso cu bo
partner?
Bo por reconoce emocionnan mas scondi
den e otro partner; wak kiko ta pasa si
cosnan no anda bon/kon bo ta sintibo ora
bo ta disconecta o aleha di bo partner?
Stop cu e pleitonan;
Kiko bo mester pa sintibo mas sigur y
conecta den e relacion atrobe?
Pordona puntonan doloroso den e relacion
segun un plan di accion;
Bin den conexion otro biaha cu bo partner
a traves di amor y intimidad sexual;
Tene bo amor bibo: kon bo ta wak bo
relacion den futuro y kiko bo mester hasi pa
tene bo relacion bibo? Y kon bo por hasi
uso di bo fe den Dios pa realisa esaki?

Kende ta duna e training?
E training ta wordo duna dor di Yassin
Lhaiba -de Jong, Sharon Blijd y Christel ten
Berge cu tur tres ta specialisa como
terapista systemico transcultural.
Yassin
Lhaiba-de
Jong,
ta
di
descendencia Arubiano y Marocano. E
ta
estableci
como
terapista
independiente y tin su propio practica.
Yassin ta actualmente hasi su studio di
promocion na Universidad di Nijmegen.
Sharon Blijd, ta di descendencia
Surnameo cu ta specialisa den EFT
(Emotionally Focused Therapy) y tin
hopi experienca den e ramo aki. E ta
traha den su propio practica cu
parehanan di diferente cultura y tin
experiencia cu dunamento di e training
“Tenemi bon”.
Christel ten Berge, ta un Hulandes cu ta
un nurse cu un back ground social
psychiatrico y experiencia cu terapia cu
NET (Narative Exposure Therapy).

Aanmelden of meer informatie?
www.ibalansz.nl of www.radiant-therapie.nl
info@ibalansz.nl of yassin.radiant@outlook.com

